
       UCHWAŁA NR XXXI/395/2016          
 RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

       z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w  sprawie  ustalenia  kierunków  działania  dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza
w  zakresie  przygotowania  koncepcji  i  zasad  wdrożenia  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1

Mając  na  uwadze  potrzebę  wzmocnienia  potencjału  demograficznego  i  promocji  osób
zamieszkałych  w  Kaliszu,  ustanawia  się  kierunki  działania  dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w
zakresie przygotowania koncepcji i zasad oraz wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca. 

§ 2 

Wskazuje się następujące wstępne założenia dla proponowanej Kaliskiej Karty Mieszkańca: 
1. Założenia główne Kaliskiej Karty Mieszkańca: 

a) osoby płacące w Kaliszu podatek dochodowy od osób fizycznych mogą, na ich wniosek,
otrzymać Kaliską Kartę Mieszkańca,

b) Kaliską Kartę Mieszkańca może otrzymać także dziecko lub dzieci danej osoby,
c) z  tytułu  posiadania  Kaliskiej  Karty  Mieszkańca  danej  osobie  przysługują  stosowne

preferencje. 
2. Założenia organizacyjne Kaliskiej Karty Mieszkańca: 

a) wnioski  o  wydanie  Kaliskiej  Karty  Mieszkańca  przyjmuje  wskazana  jednostka
organizacyjna Miasta Kalisza lub komórka Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 

b) opracowane zostaną wnioski w sprawie wydania Kaliskiej Karty Mieszkańca,
c) wskazana jednostka organizacyjna Miasta Kalisza lub komórka Urzędu Miejskiego w

Kaliszu  opracuje  propozycje  systemu  obsługi  Karty  i  sposobu  jej  identyfikacji  z
posiadaczem karty,

d) zostanie opracowany sposób powiązania Karty z dotychczas funkcjonującą Kartą Kalisz
Rodzina 3+,

e) zostanie  opracowany sposób przekazywania danych użytkownika Karty dla  realizacji
ulg i preferencji przysługujących za jej używanie.

3. Założenia w zakresie preferencji Kaliskiej Karty Mieszkańca: 
a) zostaną opracowane szczegółowe propozycje preferencji w zakresie specjalnych taryf,

osobnych  dla  posiadacza  i  nie  posiadacza  Karty  w  zakresie  biletów  komunikacji
miejskiej,  opłat  za  parkowanie  oraz  innych  obowiązujących  a  umożliwiających
zróżnicowanie opłat komunalnych,

b) zostaną  opracowane  szczegółowe  preferencje  dla  posiadacza  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca w zakresie dostępu do usług Miasta Kalisza, w tym w zakresie preferencji
dostępu do żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowych oraz instytucji kultury, 

c) zostaną opracowane zasady pozyskiwania i stosowania preferencji dla posiadaczy Karty
w zakresie innych usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne działające
w Kaliszu, 

d) zostaną  opracowane  możliwości  zdefiniowania  szczegółowych  preferencji  dla
posiadaczy np.  w  zakresie  udziału  w  imprezach  sportowych,  kulturalnych  i  innych,
organizowanych przez Miasto Kalisz,

e) zostaną opracowane zasady weryfikacji przyznawania preferencji.



4. Założenia ekonomiczne:
a) zostaną opracowane planowane nakłady na przygotowanie i wdrożenie Kaliskiej  Karty

Mieszkańca, w tym nakłady na produkcję kart, akcję promocyjną, obsługę organizacyjną
wdrożenia,

b) zostaną opracowane planowane koszty funkcjonowania Kaliskiej Karty Mieszkańca w
tym koszty bieżące obsługi Karty,

c) zostanie  opracowana  analiza  opłacalności  wdrożenia  i  eksploatacji  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca.  Analiza  powinna także  w miarę  możliwości  zawierać  podział  na  grupy
potencjalnych  nowych  podatników  wg  kryterium  przewidywanych  (zakładanych),
oczekiwanych  przez  nich  preferencji  (np.  niepłacący  w  Kaliszu  podatków  rodzice,
których dzieci korzystają z  kaliskich przedszkoli czy niepłacący podatków w Kaliszu
pracujący studenci korzystający regularnie z komunikacji miejskiej).  Należy w miarę
możliwości  oszacować  potencjał  ekonomiczny  tych  grup  czyli  zysk,  jaki  przyniosą
miastu płacone przez nich podatki.

§ 3 

1. Wskazuje się  następujące  ramy czasowe dla  przygotowania i  wdrożenia Kaliskiej  Karty
Mieszkańca:
a) przygotowanie  analizy  opłacalności,  szczegółowych  założeń  organizacyjnych,

ekonomicznych  i  w  zakresie  preferencji,  łącznie  z  określeniem  przewidywanych
nakładów, kosztów bieżących i harmonogramu wdrożenia - do 31.05.2017 r.,

b) przeprowadzenie  analizy  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  w
szczególności  finansowania  ze  środków europejskich  realizacji  i  wdrożenia  projektu
Kaliskiej Karty Mieszkańca - do 31.10.2017 r.,

c) wprowadzenie wynikających z opracowanych założeń planów nakładów i wydatków do
Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - do 30.09.2017 r.,

d) pozostałe czynności formalne i  organizacyjne takie jak: przeprowadzenie stosownych
zakupów i  działań  organizacyjnych,  wdrożenie  pilotażowe,  wdrożenie  pełne  zostaną
zrealizowane  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem finansowania  i  przeprowadzania
projektu jednak nie później niż do 31.05.2018 r.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mają charakter ramowy i mogą
ulec zmianie,  w szczególności w przypadku, gdy wdrożenie Kaliskiej  Karty Mieszkańca
będzie się wiązało z koniecznością pozyskania dla tego projektu środków zewnętrznych.

§ 4
Prezydent Miasta Kalisza w termnie do dnia 31  stycznia 2017  r., powoła Zespół Roboczy, który
będzie odpowiedzialny za realizację i koordynowanie prac związanych z opracowaniem założeń i
podjęciem działań mających na celu wdrożenie Kaliskiej Karty Mieszkańca.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 6
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

         /.../
Andrzej Plichta      



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR XXXI/395/2016          
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w  sprawie  ustalenia  kierunków  działania  dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza
w  zakresie  przygotowania  koncepcji  i  zasad  wdrożenia  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca.

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia
potencjału  demograficznego  Miasta  Kalisza,  a  także  stwarzania  jak  najlepszych  warunków  do
korzystania  przez  osoby  odprowadzające  podatki  w  Kaliszu  z  usług  publicznych,  oferty
edukacyjnej, sportowej, kulturalnej funkcjonujących w naszym mieście instytucji oraz innych usług
świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne.

Poprzez  przygotowanie  koncepcji  i  zasad  wdrożenia  Kaliskiej  Karty  Mieszkańca  oszacowane
zostaną  planowane  koszty  wprowadzenia  nowych  rozwiązań  oraz  zyski  związane  m.in.  z
wzmocnieniem  identyfikacji  mieszkańców  ze  swoim  miastem.  Przy  przygotowaniu  koncepcji
wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Karty Kalisz
Rodzina 3+ oraz uwzględnione potrzeby seniorów i innych grup mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

       Prezydent
   Miasta Kalisza

/.../
Grzegorz Sapiński 


